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Valódi pihenést nyÚjt a Vulcano V gház
Egy nagyon hangu|atos vendégházba
élkeztlink, amely közel a Mesteli Tel.
má|ÍÍildóhöz, a Íóúton található. A nyu.
galom szigete. Nem hlvalkodó, a nyáil
melegben a teraszon Íelál|ított napeÍ.
nyők hildetilq hogy itt a Íáladt vándor,
kerékpálos, tÚttázó, Íürdóvendég meg.
pihenhet: szá|lást, házias készítésÚ éte|t
kínálnak a betétó vendégnelg de szíve.
sen látják egy pohát italla is. A kíná|at.
ról, a tapasztalatokló| a tulajdonossal,
H orváth D á ni ell e l beszél gettÜn k.

>Miita nÚködik a Vulcano Vendégház?
- ldén júniusban nyitottuk meg vendég-
házunkat. E|ószrjr a szál|áshe|yet tettÜk
e|érhetóvé a vendégek számára, néhány
hétte| később viszont már megnyitottuk
az éttermet is; hiszen a szá||óvendég sze.
retne reggelizni is..' Ugy döntottÜnk, hogy
az igényeknek megÍele|ően megteremtjÜk
a Íe|téte|eket ahhoz, hogy ne csak reggelit,
de ebédet és vacsorát is tudjunk biztosítani
vendégeink számára. Szál|óvendégeinken
kívÜ| szívesen |átunk más, kívÜ|rő| érkező
vendéget is. Sőt kisebb rendezvényeket is
vá||aIunk.

>Mi adta az alapttletet, hogy vendégházat
mÚk()dtess?
- Régita do|gozom a vendég|átóiparban,
kÜ|Íö|dön. Már 13 éve e|terveztem, hogy
itt egy éttermet szeretnék nyitni, és végre

megvalósu|t. A nyitás idópontját meghatá-
rozta az is, hogy az utóbbi idóben a fÜrdó
rengeteget fej|ődött: a jeIenIegi Üzeme|tető
sok energiát szánt a |étesítmény fejIesztésé.
re, é5 eZ meghozza gyÜmö|csét. Mindenki,
aki betér hozzánk, dicséri a fÜrdot és a kem-
pinget egyaránt. Mesterinek is sokat számít,
hogy igényes ÍÜrdót Üzeme|tet. Másrészt a
fa|uban kevés a szá||áshe|y, fontos viszont,
hogy az igényes fÜrdo me||é a vendégek
igényes, kedvező árfekvésŰ szá||ásheIyet
ta|á|janak, ÍaIusi ízekke|. KöszönetteI tarto-
zom mindazoknak, akik bármi|yen Íormá.
ban segítettek, hogy megva|ósíthassam
é|etem á|mát.
>Mi jellemzi a szálláshelyet?
- osszesen tt kétágyas szobánk Van, me.
|yekbe igény szerint pótágyakat is be tu.
dunk á||ítani. Az öt szobára két ÍÜrdőszoba
jut. Van egy tágas nappa|i, párat|an ki|átáy
sal a Ság hegyre. Ezt szeretnénk még fokoz-
ni egy most készÜ|ő jaccuzziva|, arni me||é
- hogy a romantikus hangulat teljes legyen
- jár majd egy Üveg pezsgő is.'.
>A szálláshelyek után néhány héttel ké-
sőbb megnyíIt az étterem is.,. Minden a
természetes életnódot sugallja - a szÍnek,
a berendezés, az asztalfoglalást jelzo felira-
tot kavicsok jelzik.,. Nemcsak a berendezés
hideti azonban a természet szeretetét, az
étel. és italkÍnálat is a természetességre
vali tÖrekvés jegyében fogant,
- Va|óban, főként az ita|kíná|atban igyek-
szÜnk o|yan egyedi szoIgá|tatást nyÚjtani,
ame|yet nem kaphatnak meg bárho|. Nin.
csenek kommersz ÜdítőitaIok' csak házi
készítésÚ szÖrpöket és vitamin|éveket kíná.
|unk. Nálunk nincs kóla, Fanta vagy egyéb
más, a mu|ti cégek á|ta| gyártott ita|ok. Ana
tÖrekszÜnk, hogy ná|unk o|yan terméket fo-
gyasszon a kedves vendég, ami|yet másho|
nem ta|ál. A rostos Üdítők a|apanyd!ö: €p€|.,
má|na, szeder, fekete ribiszke, a|ma cukki-
nivel, őszibarack, sárgarépás mu|tivitamin,
sÜtőtöklé - idényszerŰen. Szörpök is készÜ|-
nek: akácvirá9bó|, Ievendu|ábó|, bodzavi-
rágbi|, bodzabogyóbó|, mentából, ribizliból.
Házi készítésű szódát kíná|unk eredeti szó.
dás Üvegben. Ami kÜ|ön|egesség: mentes
vízként ná|unk szódásszifonnaI e||átott oxi-
génne| dÚsított vizet lehet kapni, ez azért
jó, mert így az oxigén a fe|haszná|ásig benn
marad a pa|ackban' Amire bÜszke vagyok, az
a borkíná|atunk. Nagy hangsÚ|yt fektetek rá
- sághegyi, somlói, soproni, mátraa|ji nagyon
minőségi borokat kíná|unk. A borlapot egyÜtt
á||ítottuk össze egy ce||dömö|ki származásÚ
somme|ier.bajnokka|, Lukács Szabo|ccsa|.
>Az étlap is rendhagyó,',
- Az ét|apot is Ú9y szerkesztettÜk meg,
hogy e|térjen a többi étterem kínálatátó|.

Van egy Ún. standard, va|amint egy szezon.
á|is ét|ap, ami azt je|enti, hogy mindenfé.
le éte| a |evestó| a desszertig idénytermés
feIhaszná|ásávaI készÜ|. Ennek megfeIe|ően
vo|t már p|. rókagomba.hetÜnk, barack-he-
tÜnk, szilvás hetÜnk, jönnek majd a tök-he-
tek' a vad-hetek stb. Ezen fe|Ül - hiszen
az igény egyre nagyobb ez iránt - vannak
vegetáriánus ételeink, de a hagyományos
magyatos konyha híve sem marad éhen.
Vannak o|aszos éte|eink, de közkedve|tek a
serpenyós étkek is. Vannak vendégek, akik
kerékpároznak' Nyáron főként nem akarnak
nagyot, sokat enni, az ő számukra talá|tuk
ki p|. a íÜstÖ|t csÜ|köt tormával, mustárra|
hidegen, hiszen ez gyoÍsan e|készÜ|, és már
induIhatnak is tovább. Desszertként házi ké.
szítésŰ tÚrigombócot, rétest kíná|unk.

>Ebéd házhoz szállítással is foglalkoztok'.,
- Rtjvid időn belÜ|, szeptember 28-átó|
ebéd kiszál|ításávaI is fogla|kozunk, szloge-
nÜnk: Házhoz visszÜk a vidék ízeit! Házias
ízeket, jó minőséget kíná|unk nagyon ked-
vezó áron, de |esz egy B-menÜ is, ami in.
kább f itt.menÜt tartaImaz.
>Hol érhetnek el benneteket a vendégek?
- Fenn vagyunk a szallas.hu-n, honlap-
címÜnk: http://vuIcanovendeghaz.hu/,
van Íb.o|da|unk Vulcano Vendégház né.
ven, te|efonszámunk: szá||ásÍog|a|ás ese-
tén 0670/604 0470, éte|rende|és esetén
0670/546 3664. Szeretette| várjuk kedves
vendégeinket!
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